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MOÇAONo002t2022.
A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, interpretando o sentimento
do povo que representa por outorga, faz inserir nos seus Anais, MOÇÃO DE

LOUVOR E APLAUSOS a POLíC|A MILITAR DA BAHIA, pelo '1970 (Centésimo

Nonagésimo Setimo) aniversário de existência.

Criada oficialmente por decreto do imperador Dom Pedro l, datado de 17 de
fevereiro em 1825, como um "pequeno exército", na feliz expressão de Dalmo
Dallari, com o objetivo de manter a tranquilidade e segurança pública na província,

a PolÍcia Militar da Bahia, na maior parte dos seus quase dois séculos de
existência, foi mais uma corporação militar do que uma organização policial.

Sendo, ao longo de sua existência, muito mais empregada para fins de segurança
interna e de defesa nacional do que para as funçÕes de segurança pública.

Mesmo sendo poucos os períodos em que, de fato, pode atuar como polícia

urbana e ostensiva, a Polícia Militar da Bahia sempre buscou cumprir a sua

missão constitucional de mantenedora da ordem pública, com a evolução do seu
papel social se processando, ao longo do tempo, em consonância com a dinâmica
político-social da própria sociedade onde se inseria.

Nesse sentido, o desenvolvimento da corporaçáo, no aprimoramento de métodos
e estratégias, formaçáo de doutrina de atuação etc., foi influenciado, direta ou

indiretamente, por diversos fatores, às vezes acelerando, às vezes retardando o

processo. A maioria deles, porém, impulsionando a PolÍcia Militar para aquela que

viria se tornar a sua atividade principal: o policiamento ostensivo.

lnfelizmente, a história do Brasil e da Bahia reproduzida nos livros didáticos e
aprendida nos bancos escolares está repleta de lacunas em relação a

determinados fatos, sobretudo aqueles ligados à polícia ou às Forças Armadas,
tendo em vista que, ao longo da nossa história, principalmente depois dos
governos militares, estar ao lado da lei e da ordem se confunde, simplesmente,
com o ser um mero instrumento da repressáo.
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A PolÍcia Militar da Bahia tem muita história e muita memória que se conÍundem
com a própria história e a memória do Estado, pois o território onde hoje se
localiza o Estado da Bahia, desde sua fundação, foi palco de conflitos, que, de
certa forma, sempre forjaram em seus habitantes uma cultura de uso da força.

Por fim, resta-nos agradecer aos cidadãos desta terra por acreditarem em nossa
lnstituiçáo, através da confiança e da credibilidade depositadas em nossos
trabalhos, ocasião em que reafirmamos a grande vontade de bem servr-los. E com
a mais sublime de todas as alegrias, dedicamos esse aniversário aos inestimáveis
policias militarês, que defendem o nosso tenitório há 197 anos, sempre
conduzidos e motivados pelo desejo de buscar melhores dias para o nosso povo,
que se orgulha por saber, que sempre terá ao seu lado a eterna Milícia de Bravos

Dê-se ciência desta Moção ao comando Geral da polícia Militar na Bahia, ao 40
Batalhão da PolÍcia Militar e as autoridades constituÍdas da nossa cidade.

Sala das Sessões, em í7 de fevereiro de 2022.
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AnderSon Bàqueiro
Vereador autor.
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